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ผู้เป็นเจ้า
ท่านอาจถามว่า ข้าพเจ้ารู้ได้อย่างไร พระ- 

คัมภีร์สอนว่า “แก่บางคนมีให้ไว้โดยพระวิญ- 
ญาณบริสุทธิ์เพื่อรู้ว่า พระเยซูคริสต์คือพระบุตร
ของพระผู้เป็นเจ้า, และ...แก่คนอื่น ๆ มีให้ไว้
เพื่อเชื่อถ้อยค�าของพวกเขา, เพื่อพวกเขาจะได้
มีชีวิตนิรันดร์ด้วยหากพวกเขาซื่อสัตย์ต่อไป”3 
จากมุมมองของข้าพเจ้า นี่ไม่ได้หมายความ
ว่าบางคนจะต้องพึ่งประจักษ์พยานของคนอื่น
ตลอดไป

ประจักษ์พยานของข้าพเจ้าเองเติบโตเมื่อ
ข้าพเจ้าเรียนรู้เกี่ยวกับพระบิดาบนสวรรค์และ
พระผู้ช่วยให้รอดจากค�าสอนและประจักษ์
พยานของบดิามารดา ครสูอนของข้าพเจ้า พระ- 
คัมภีร์—ซึ่งข้าพเจ้าอ่านอย่างขยันหมั่นเพียร
—และโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ 
เมื่อข้าพเจ้าใช้ศรัทธาและเชื่อฟังพระบัญญัติ 
พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นพยานว่าสิ่งที่ข้าพเจ้า
ก�าลังเรียนรู้เป็นจริง นี่เป็นวิธีที่ข้าพเจ้ารู้ได้ด้วย
ตัวเอง

การแสวงหาการเปิดเผยส่วนตัวเป็นกุญแจ
ในกระบวนการนี้ นีไฟเชื้อเชิญเราแต่ละคนให้ 
“ ดื่มด�่าพระวจนะของพระคริสต์; เพราะดูเถิด, 
พระวจนะของพระคริสต์จะบอกท่านทุกสิ่งท่ี
ท่านควรท�า.”4

ก่อนวันเกิดครบแปดขวบ ข้าพเจ้าค้นหา
เพื่อรู้มากขึ้นเกี่ยวกับบัพติศมา ข้าพเจ้าอ่าน
พระคัมภีร์และสวดอ้อนวอน ข้าพเจ้าเรียนรู้ว่า
ข้าพเจ้าจะได้รับของประทานแห่งพระวิญญาณ
เมื่อได้รับการยืนยัน ข้าพเจ้าเริ่มเข้าใจด้วยว่า
พระผู้เป็นเจ้าและพระคริสต์เป็นพระบิดาและ
พระบุตร—เป็นสัตภาวะที่แยกจากกัน แตกต่าง
กัน ผู้ทรงเป็นหนึ่งอย่างสมบูรณ์ในจุดประสงค์
ของพระองค์ “เรา รัก [พระองค์ทั้งสอง] ก็ เพราะ 

“นี่ แหละ คือ ชีวิต นิ รันดร์ คือ การ ที่ พวก เขา รู้ จัก 
พระ องค์ ผู้ ทรง เป็น พระ เจ้า เที่ยง แท้ องค์ เดียว 
และ รู้ จัก พระ เยซ ูคริสต์ ที่ พระ องค์ ทรง ใช้ มา”2 

ของประทานเหล่านีจ้ะเป็นของเราได้อย่างไร  
สิ่งนี้ได้มาจากการเปิดเผยส่วนตัว ซึ่งมีการพูด
ถึงและสอนไว้แล้วในเช้าวันนี้

ท่านจ�าครั้งแรกที่ท่านรู้ว่ามีพระผู้เป็นเจ้า
และรูส้กึถงึความรกัของพระองค์ได้หรอืไม่ สมยั 
เป็นเด็ก ข้าพเจ้าเคยมองไปบนท้องฟ้าที่เต็ม
ไปด้วยดวงดาวและไตร่ตรองและรู้สึกถึงการ
ประทับอยู่ของพระองค์ ข้าพเจ้าตื่นเต้นที่ได้
ค้นหาความสวยงามของการรังสรรค์ของพระ- 
ผู้เป็นเจ้า—จากแมลงตัวเล็กๆ ถึงต้นไม้สูงใหญ่ 
เมื่อข้าพเจ้ารู้ถึงความงามของโลกนี้ ข้าพเจ้ารู้
ว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงรักข้าพเจ้า ข้าพเจ้ารู ้
ว่าข้าพเจ้าเป็นลูกหลานทางวิญญาณโดยแท ้
จริง ว่าเราทั้งหลายเป็นบุตรและธิดาของพระ- 

โดย เอ็ลเดอร์ โรเบิร์ต ดี. เฮลส์
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง

หลายปีก่อนข้าพเจ้ามีโอกาสศึกษา
ประจักษ์พยานสุดท้ายของศาสดา
พยากรณ์ในแต่ละสมัยการประทาน 

แต่ละท่านเป็นพยานอย่างทรงพลังถึงพระผู้- 
เป็นเจ้าพระบิดาและพระเยซูคริสต์พระบุตร
ของพระองค์

เมื่อข้าพเจ้าอ่านประจักษ์พยานเหล่านี้—
และประจักษ์พยานอื่นๆ อีกมากมายที่คล้าย
กับพวกท่านตลอดหลายปีที่ผ่านมา—ข้าพเจ้า
รู้สึกประทับใจเสมอท่ีได้รู้สึกว่าพระบิดาบน
สวรรค์ทรงรักบุตรหัวปีของพระองค์มากเพียง
ใดและพระเยซูทรงแสดงความรักของพระองค์
โดยการเชื่อฟังพระประสงค์ของพระบิดามาก
เพียงไหน ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าเมื่อเราท�าสิ่งที่
จ�าเป็นเพื่อรู้จักทั้งสองพระองค์และรู้ถึงความ
รักท่ีพระองค์ทรงมีต่อกัน เราจะได้รับ “ของ
ประทานส�าคัญที่สุดในบรรดาของประทานทั้ง
ปวงของพระผู้เป็นเจ้า”แม้ชีวิตนิรันดร์1 เพราะ 

ชีวิตนิรันดร—์ คือ 
การรู้จักพระบิดา 
บนสวรรค์ของเรา 
และพระเยซูคริสต์ 
พระบุตรของพระองค์
พระผู้เป็นเจ้าและพระคริสต์เป็นพระบิดาและพระบุตร—เป็นสัตภาวะที่แยก
จากกัน แตกต่างกันผู้ทรงเป็นหนึ่งอย่างสมบูรณ์ในจุดประสงค์ของพระองค์
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จากนั้นพระองค์ทรงไปเยี่ยมวิญญาณของ
คนเหล่านั้นที่ตายไปแล้ว ในโลกวิญญาณ เพื่อ
ประทาน “อ�านาจให้พวกเขาออกมา, หลังการ
ฟ้ืนคนืพระชนม์ของพระองค์จากบรรดาคนตาย, 
เพื่อเข้าไปในอาณาจักรของพระบิดาของพระ- 
องค์”17  หลังจากการฟื้นคืนพระชนม์ของพระผู้
ช่วยให้รอด  พระองค์ทรงปรากฏต่อมารีย์ ชาว 
มัก ดา ลา ตรัสว่า “ เรา ก�าลัง จะ ขึ้น ไป หา พระ บิดา 
ของ เรา และ พระ บิดา ของ พวก ท่าน”18  

เมื่อพระองค์มาหาผู้คนที่ทวีปอเมริกา พระ- 
บิดาทรงแนะน�าพระองค์โดยตรัสว่า “จงดูบุตร
ที่รักของเรา, ผู้ที่เราพอใจมาก, ในเขาเราแผ่
รัศมีภาพนามของเรา”19  เมื่อพระเยซูเสด็จลง
มาท่ามกลางผู้คนท่ีพระวิหาร พระองค์ทรง
แนะน�าพระองค์เองโดยตรัสว่า “ดูเถิด, เราคือ
พระเยซูคริสต์…เรา…ถวายสรรเสริญพระบิดา
โดยรับเอาบาปของโลกมาไว้บนเรา”20 เมื่อ

พระองค์ทรงสอนหลักค�าสอนของพระองค์ 
พระองค์ทรงอธิบายว่า

“และน่ีคือหลักค�าสอนของเรา, และมันคือ
หลักค�าสอนซึ่งพระบิดาประทานให้เรา; และ
เราเป็นพยานถึงพระบิดา, และพระบิดาทรง
เป็นพยานถึงเรา”21

“ตามจริงแล้ว…และพระบิดาและเราเป็น
หนึ่ง”22

ในพระคัมภีร์เหล่านี้เราเห็นรูปแบบท่ีเป็น
พยานถึงพระบิดาและพระบุตรว่าทรงเป็นสัต-
ภาวะที่แยกกันชัดเจนได้หรือไม่ แล้วพระองค์
ทั้งสอง เป็นหนึ่ง  ได้อย่างไร ไม่ใช่เพราะว่าทั้ง
สองพระองค์เป็นบุคคลเดียวกันแต่เพราะว่าทั้ง
สองพระองค์เป็นหนึ่งเดียวในจุดประสงค์ โดย
ทุ่มเทเท่ากันเพ่ือ “[การ] ท�าให้เกิดความเป็น
อมตะและชีวิตนิรันดร์ของมนุษย์” 23

พระเยซูเป็นพระผู้เป็นเจ้า กระนั้นพระองค์

[พระองค์ทั้งสอง] ทรง รัก เรา ก่อน” 5 ครั้งแล้ว
ครั้งเล่าที่ข้าพเจ้าสังเกตเห็นว่าพระองค์ทั้งสอง
ทรงรักกันและทรงท�างานเพื่อประโยชน์ของเรา 
ขอให้ฟังพระคัมภีร์สองสามข้อในหลายๆ ข้อที่
สอนเกี่ยวกับความจริงนี้ดังนี้ :

เพื่อสอนเกี่ยวกับชีวิตก่อนเกิด พระบิดาบน
สวรรค์ตรัสถึงพระเยซูคริสต์ว่าทรงเป็น “บุตร
ที่รักของเรา, ซึ่งเป็นที่รักและที่เลือกแล้วของเรา
นับแต่กาลเริ่มต้น” 6  เมื่อพระบิดาทรงสร้างโลก
พระองค์ทรงท�าเช่นนั้น “โดยพระองค์เดียวที่ถือ
ก�าเนิดของ [พระองค์]”7

มารีย์ มารดาของพระเยซูได้รับการบอกว่า 
เธอจะให้ก�าเนิด “ บุตร ของ พระ เจ้า สูง สุด”8  และ 
เมื่อพระเยซูทรงเป็นเด็กหนุ่มพระองค์ทรงบอก 
มารดาของพระองค์ว่าพระองค์ต้อง “อยู่ ใน พระ - 
นิ เวศของ พระ บิดา [ของพระองค์]”9 หลายปีต่อ
มาเมื่อพระผู้ช่วยให้รอดทรงรับบัพติศมา พระ- 
บิดาบนสวรรค์ตรัสจากฟ้าสวรรค์ว่า “ท่าน ผู้ นี้ 
เป็น บุตร ที ่รัก ของ เรา เรา ชอบ ใจ ท่าน มาก”10

เพื่อสอนสานุศิษย์ของพระองค์ให้สวดอ้อน- 
วอน พระเยซูตรัสถ้อยค�าเหล่านี้:

“‘ข้า แต่ พระ บิดา ของ ข้า พระ องค์ ทั้ง หลายผู้ 
สถิต ใน สวรรค์ ขอ ให้ พระ นาม ของ พระ องค์ เป็น 
ที่ เคารพ สัก การะ

“ขอ ให้ แผ่น ดิน ของ พระ องค์ มา ตั้ง อยู่ ขอ ให้ 
เป็น ไป ตาม พระ ทัย ของ พระ องค์ ใน สวรรค์ เป็น 
อย่าง ไร ก็ ให้ เป็น ไป อย่าง นั้น ใน แผ่น ดิน โลก”11

พระองค์ทรงสอนนิ โค เด มัสว่า “พระ เจ้า ทรง 
รัก โลก ดัง นี้ คือ ได้ ประ ทาน พระ บุตร องค์ เดียว 
ของ พระ องค์”12   และพระองค์ทรงอธิบายสิ่ง
อัศจรรย์ของพระองค์โดยตรัสว่า “พระ บุตร จะ 
ท�า สิ่ง ใด ตาม ใจ ไม่ ได้ นอก จาก ที่ ได้ เห็น พระ บิดา 
ท�า เพราะ สิ่ง ใด ที ่ [พระ บิดา]  ท�า สิ่ง นั้น พระ บุตร 
จะ ท�า เหมือน กัน”13

เมื่อโมงแห่งการชดใช้คืบคลานเข้ามาใกล้ 
พระเยซูทรงสวดอ้อนวอนว่า “ข้า แต่ พระ บิดา 
ถึง เวลา แล้ว ... ข้า พระ องค์ ถวาย พระ เกียรติ  
แด่ พระ องค์ ใน โลก เพราะ ข้า พระ องค์ ท�า กิจ ที่  
พระ องค์ ทรง ให้ ข้า พระ องค์ ท�า นั้น ส�าเร็จ แล้ว”14 

จากนั้นเมื่อพระองค์ทรงรับบาปอันหนักอึ้ง 
พระองค์ทูลอ้อนวอน “โอ พระ บิดา ของ ข้า พระ - 
องค์ ถ้า เป็น ได้ ขอ ให้ ถ้วย นี้ เลื่อน พ้น ไป จาก ข้า - 
พระ องค์ เถิด แต่ อย่าง ไร ก็ ดี อย่า ให้ เป็น ไป ตาม  
ใจ ปรารถ นา ของ ข้า พระ องค์ แต ่ให้ เป็น ไป ตาม 
พระ ทัย ของ พระ องค์”15  ในช่วงเวลาสุดท้ายบน 
ไม้กางเขนพระเยซูทรงสวดอ้อนวอนว่า “พระ - 
บิดา เจ้า ข้า ขอ ทรง ยก โทษ พวก เขา เพราะ เขา ไม่  
รู้ ว่า ก�าลัง ท�า อะไร” และจากนั้นทรงร้องเสียงดัง 
ตรัสว่า “ข้า แต่ พระ บิดา ข้า พระ องค์ ขอ ฝาก จิต - 
วิญ ญาณ ของ ข้า พระ องค์ ไว้ ใน พระ หัตถ์ ของ 
พระ องค์”16
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ยังทรงแยกแยะพระองค์เองว่าเป็นสัตภาวะท่ี 
แยกกันโดยสวดอ้อนวอนถึงพระบิดาของพระ- 
องค์และโดยตรัสว่าพระองค์ทรงก�าลังท�าตาม
น�้าพระทัยพระบิดาของพระองค์ ระหว่างการ
ปฏิบัติศาสนกิจของพระองค์ท่ามกลางชาวนีไฟ 
พระองค์ทรงทูลอ้อนวอน “พระบดิา, ข้าพระองค์ 
ไม่สวดอ้อนวอนเพื่อโลก, แต่เพื่อคนที่พระองค์
ประทานจากโลกให้ข้าพระองค์…เพ่ือข้าพระ- 
องค์จะอยู่กับพวกเขาดังท่ีพระองค์, พระบิดา, 
ทรงสถิตอยู่กับข้าพระองค์, เพื่อเราจะเป็นหนึ่ง, 
เพื่อข้าพระองค์จะได้รับการสรรเสริญโดยผ่าน
พวกเขา”24

ด้วยความเข้าใจนี้ เราไม่ประหลาดใจที่การ 
ฟื้นฟูพระกิตติคุณเริ่มต้นด้วยการปรากฏพระ- 
องค์ของสตัภาวะซึง่ได้รบัรศัมภีาพแล้วสองพระ- 
องค์ไม่ใช่พระองค์เดียว จากนิมิตแรก ศาสดา
พยากรณ์โจเซฟ สมิธเป็นพยานว่า “องค์หนึ่ง
รับสั่งกับข้าพเจ้า, โดยทรงเรียกชื่อข้าพเจ้าและ
ตรัส, พลางชี้พระหัตถ์ไปท่ีอีกองค์หนึ่ง—นี่คือ
บุตรที่รักของเรา. จงฟังท่าน!”25

ศาสดาพยากรณ์หนุ่ม ผู้ซึ่งไปในป่าเพื่อค้น 
หาว่าท่านควรเข้าร่วมกับศาสนจักรใด ไปด้วย
ศรัทธาอันไม่สั่นไหวและออกมาพร้อมกับความ
รู้และพยานถึงพระผู้เป็นเจ้าท่ีแท้จริงพระองค์
เดียวและพระเยซูคริสต์ ผู้ซึ่งพระองค์ส่งมา เช่น
เดียวกันกับศาสดาพยากรณ์ก่อนหน้าท่านหลัง
จากนั้นโจเซฟกลายเป็นเครื่องมือในการฟื้นฟู
ความรู้ซึ่งน�าไปสู่ชีวิตนิรันดร์สู่โลก

ท่านสามารถแสวงหาพระบิดาบนสวรรค์
ได้เช่นเดียวกันและ “พระเยซูองค์นี้ผู้ซึ่งศาสดา
พยากรณ์และอคัรสาวก [เป็นพยาน]”26 ในพระ- 
คัมภีร์และในการประชุมใหญ่สามัญนี้ เมื่อท่าน
แสวงหาพยานส่วนตัว—การเปิดเผยส่วนตัว
ของท่าน—ท่านจะพบว่าพระบิดาบนสวรรค์ได้
ทรงเตรียมทางพิเศษให้ท่านเพื่อรู้ความจริงด้วย
ตัวท่านเอง ผ่านทางสมาชิกองค์ที่สามในพระผู้-
เป็นเจ้าสามพระองค์ พระบุคคลที่เป็นวิญญาณ
ที่เรารู้จักว่าเป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์  

“และเมื่อท่านจะได้รับเรื่องเหล่านี้”—รวม
ถึงสิ่งท่ีข้าพเจ้าแบ่งปันในวันน้ี—“ข้าพเจ้าจะ
แนะน�าท่านให้ทูลถามพระผู้เป็นเจ้า, พระบิดา
นิรันดร์, ในพระนามของพระคริสต์, ว่าเรื่อง
เหล่านี้จริงหรือไม่; และหากท่านจะทูลถาม
ด้วยใจจริง, ด้วยเจตนาแท้จริง, โดยมีศรัทธาใน
พระคริสต์, พระองค์จะทรงแสดงความจริงของ
เรื่องให้ประจักษ์แก่ท่าน, โดยอ�านาจของพระ-
วิญญาณบริสุทธิ์.

“และโดยอ�านาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์
ท่านจะรู้ [ด้วยความแน่นอน] ความจริงของทุก 
เรื่อง.”27

พี่น้องชายหญิง ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าพระ- 
บิดาบนสวรรค์ของเราทรงต้องการให้เราแสวง 
หาความรู้นี้เดี๋ยวนี้ ค�าพูดของศาสดาพยากรณ์
ฮีลามันที่ร้องจากภัสมธุลี: “จงจ�า, จงจ�าไว้ว่า
บนศิลาของพระผู้ไถ่ของเรา, ผู้ทรงเป็นพระ-
คริสต์, พระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า, ที่ลูกต้อง
สร้างรากฐานของลูก…, รากฐานซึ่งหากมนุษย์

จะสร้างบนนั้นแล้วพวกเขาจะตกไม่ได้”28  ใช่
แล้ว เราจะไม่ตก

รากฐานท่ีมั่นคงนั้นคือพระเยซูคริสต์ พระ- 
องค์ทรงเป็น “ศิลาแห่งสวรรค์ ”29  เมื่อเราสร้าง
บ้านของเราบนพระองค์ ฝนแห่งยุคสุดท้ายอาจ
ตกลงมา อาจมีน�้าท่วมมา และลมอาจพัด แต่
เราจะไม่ตก  เราจะไม่ตกเพราะบ้านของเรา
และครอบครัวของเราจะมีรากฐานอยู่บนพระ-
คริสต์30

ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าบ้านเช่นนั้นเป็น “บ้าน
แห่งรัศมีภาพ”31  ที่นั่นเรารวมกันเพื่อสวดอ้อน- 
วอนถึงพระบิดาบนสวรรค์ในพระนามของพระ- 
เยซูคริสต์ พระบุตรท่ีรักของพระองค์ ที่นั่นเรา 
สรรเสริญและถวายความขอบพระทัยท้ังสอง 
พระองค์ ที่นั่นเรารับพระวิญญาณบริสุทธิ์และ 
“ค�าสัญญาแห่งชีวิตนิรันดร์ซึ่ง [พระองค์ให้] แก่ 
[เรา], แม้รัศมีภาพของอาณาจักรซีเลสเชียล”32

ข้าพเจ้าเป็นพยานพิเศษว่าพระผู้ช่วยให้รอด 
คือพระเยซูคริสต์ พระองค์ทรงพระชนม์ พระ- 
บิดาบนสวรรค์นิรันดร์ของเราทรงรักเราและ
ดูแลเรา เรามีศาสดาพยากรณ์ในสมัยการ
ประทานนี้—แม้ประธานโธมัส เอส. มอนสัน— 
เพ่ือชีน้�าและน�าทางเรา  พระวิญญาณศกัดิส์ทิธ์ิ 
เป็นพยานว่านี่เป็นความจริงแก่ทุกคนที่ออกไป
แสวงหาความรู้  ในพระนามของพระเยซูคริสต์ 
เอเมน 
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